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MAF Spirit VZW privacyverklaring  

Waarom deze privacyverklaring? 
We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. We 
gebruiken die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016. 

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonsgegevens 
eventueel verwerken en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je 
expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens. 

Over ons 

De betrokken gegevens worden verwerkt door MAF Spirit VZW, Sint-Pietersaalststraat 107, 
9000 Gent, 0661.877.520. MAF Spirit VZW wordt volgens de AVG beschouwd als de 
verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat MAF Spirit VZW instaat voor de correcte 
verwerking van de betrokken gegevens, en dat je bij eventuele vragen of voor de uitoefening 
van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je eenvoudig kan wenden tot MAF 
Spirit VZW: 

MAF Spirit VZW 
Sint-Pietersaalststraat 107, 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0661.877.520  
Tel: +32 (0)470 79 73 40 
mariam@mafspirit.com 

Doeleinden van de verwerking 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor een activiteit, 
op een ander manier een overeenkomst afsluit met MAF Spirit VZW of contact met ons 
opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook 
verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.  

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op 
uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te 
bezorgen over het aanbod van MAF Spirit VZW, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te 
informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de 
verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes, voor tevredenheidsenquêtes over onze 
dienstverlening.  

Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit of op een ander manier een overeenkomst afsluit 
met MAF Spirit VZW, verwerken wij de opgevraagde gegevens (identificatiegegevens, 
contactgegevens en facturatiegegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de 
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overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige 
verplichtingen. 

Bij afloop van uw programma kan MAF Spirit VZW u op basis ons gerechtvaardigd belang te 
prospecteren, u uitnodigen om in te schrijven op andere activiteiten.  

Doorgifte van gegevens 
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met aan MAF Spirit VZW gelieerde ondernemingen in 
het kader van een correcte uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast worden uw gegevens 
niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw 
toestemming voor geeft. Indien dit het geval is kan u deze toestemming ten allen tijde 
intrekken via eenvoudig verzoek via het e-mailadres in de contactgegevens bovenaan in dit 
document.  

MAF Spirit VZW maakt gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te 
organiseren, zoals leveranciers, maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens 
enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw 
gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet 
worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de 
bescherming die voorzien is in de AVG. 

Hoe lang houden wij uw gegevens bij? 
De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de 
loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, en de gegevens om te 
kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen houden wij na beëindiging van de 
overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende 10 jaar. 

Alle andere gegevens houden wij nog twee jaar bij na het einde van de overeenkomst vanuit 
ons gerechtvaardigd belang u uit te nodigen op andere activiteiten. 

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons 
gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze 
gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat 
doeleinde hebben verkregen.  

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw 
gegevens 
Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te 
voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten: 

● Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de 
doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …; 
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● Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een 
onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen; 

● Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft 
u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw 
gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt 
eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is 
onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de 
plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens 
nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet 
verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen); 

● Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, 
wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor 
ze verwerkt worden; 

● Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u 
verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand 
en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke; 

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, 
beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met: 

● Recht op bezwaar: MAF Spirit VZW zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, 
maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw 
gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.   

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons te contacteren via de 
contactgegevens bovenaan in dit document. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is 
gedaan, vragen we jou een kopie identiteitskaart waarbij alles behalve de naam en voornaam 
onleesbaar zijn gemaakt, mee te sturen. Ons streven is om binnen een week te reageren. 

Klachten 
Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen 
bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Algemene informatie 

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen 
melden we altijd via de website.  

 
 


